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Olaines novada pašvaldības
informatīvs bezmaksas izdevums

Olaines domes vēstis
Priecīgus
vasaras
saulgriežus!

sveiciens
gaviļniekiem
Līgām un
Jāņiem!

Saeima pieņem administratīvi
teritoriālo reformu
10. jūnijā Saeima galīgajā lasījumā
pieņēma Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likumu, kas
nosaka, ka Latvijā pēc 2021. gada
pašvaldību
vēlēšanām
būs
42 pašvaldības esošo 119 vietā.
Saeimā pieņemtais Adminis
tratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likums nosaka: lai nodro
šinātu administratīvās teritorijas
ģeogrāfisko vienotību, mēneša
laikā pēc šā likuma stāšanās spē
kā Olaines novada pašvaldība
un Ķekavas novada pašvaldība
normatīvajos aktos noteikta
jā kārtībā nodrošina attiecīgu
dokumentu sagatavošanu un
iesniegšanu par administratīvās
teritorijas robežu grozīšanu, kā
arī sešu mēnešu laikā pēc lēmu
ma par administratīvās teritori
jas robežu grozīšanu pieņemša
nas Ministru kabinetā minētās
pašvaldības normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā nodrošina
pašvaldību institūciju, finan
šu, mantas, tiesību un saistību
pārdali. Ja šajā punktā minētās
pašvaldības noteiktajos termi
ņos nenodrošina tām dotā uzde

vuma izpildi, Ministru kabinets,
izdodot noteikumus, lemj par
administratīvās teritorijas robe
žas grozīšanu un pašvaldību in
stitūciju, finanšu, mantas, tiesību
un saistību pārdali.
Atgādinām, ka 2019. gada 18. de
cembrī Olaines novada dome
pieņēma lēmumu ierosināt Ķe
kavas novada pašvaldībai gro
zīt Olaines novada pašvaldības
un Ķekavas novada pašvaldības
savstarpējās robežas novietoju
mu līdz Misas upei, iekļaujot visu
Plakanciemu un Mellupu ciemu
un neiekļaujot Dzērumu ciemu.
Arī pēc likuma izsludināšanas,
pamatojoties uz šo teritoriju
ģeogrāfisko novietojumu, paš
reizējo infrastruktūras izvietoju
mu un pakalpojumu pieejamību,
uzskatot, ka ilgtspējīgi un loģiski
būtu savstarpējo novadu robežu
pārkārtot, pievienojot Mellupu
un Plakanciema teritoriju Olai
nes novadam, Olaines novada
dome atkārtoti rosinās Ķekavas
novada domei vienoties par
šādu novadu teritoriālo sadalī
jumu.

Izmaiņas pakalpojumu sniegšanā
Olaines novada pašvaldībā sakarā
ar ārkārtējās situācijas beigām

V

alsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas
centrs atsāk apmeklētāju apkal
pošanu klātienē, Zemgales iela 33,
1. stāvā, Olainē, tālruņi – 67964333,
20178620, 66954899, e-pasts olai
ne@pakalpojumucentri.lv.
Olaines novada pašvaldības
speciālisti pieņem apmeklētā
jus pēc iepriekšēja pieraksta
pirmdienās un ceturtdienās tālr.
67964333, 20178620.
Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļa sniedz pakalpojumus
klātienē tālr. 67146018; 26174613,
67146019.
Olaines novada domes priekšsēdētājs un viņa vietnieki ie
dzīvotājus pieņem pirmdienās

no plkst. 14.30 līdz 18.30 pēc ie
priekšēja pieraksta. Tālruņi:
Olaines novada domes priekš
sēdētājam Andrim Bergam
tālr. 29111079;
domes priekšsēdētāja pirma
jai vietniecei Intai Purviņai
tālr. 26410258;
domes priekšsēdētāja otrajam
vietniekam Aleksandram Čmiļ
am tālr. 29237671;
Izpilddirektors iedzīvotājus pieņem pirmdienās no plkst. 13.00
līdz 18.30 un ceturtdienās no
plkst. 10.00 līdz 11.30 pēc iepriek
šējā pieraksta – tālr. 29204909.
Pašvaldības e-pasts: pasts@olaine.lv.
Visa kontaktinformācija
www.olaine.lv

Uzņēmējdarbības attīstībai rekonstruē
maģistrālo ielu Olaines industriālajā zonā

T

urpinās Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) līdzfi
nansētā projekta “Infrastruktū
ras uzlabošana uzņēmējdarbības
attīstībai Rūpnīcu ielā, Olaines
novadā” īstenošana, kura ietva
ros tiek rekonstruēta Rūpnīcu
iela Olaines pilsētā, kas ir maģis
trālā iela Olaines industriālajā te
ritorijā. ir atjaunots ielas segums,
izbūvēts ielas apgaismojums,
atjaunota gājēju ietve, izbūvēta
slēgta lietus notekūdeņu kanali
zācijas sistēma, atjaunotas zem
ielas esošās komunikācijas – teh
niskā un dzeramā ūdens vadi un
vidējā sprieguma elektrotīkli –,
izbūvēta jauna kabeļu kanalizā
cija, kā arī sabiedriskā transporta
autobusa pieturvieta un publis
kās autostāvvietas.

Būvdarbus objektā plānots no
dot ekspluatācijā līdz 2020. gada
31. jūlijam. Pro
jekta kopējās
izmaksas ir 1 278 915,45 eiro,
no kuriem ERAF finansējums ir
663 189,60 eiro, valsts budžeta

dotācija un pašvaldības finansē
jums ir 615 725,85 eiro.

Olaines novadam augsti rādītāji “Luminor”
bankas pētījumā “Reģionu ekonomika
mērnieku laikos”

S

askaņā ar “Luminor” bankas
pētījuma “Reģionu ekonomi
ka mērnieku laikos” rezultātiem
Olaines novads ir atzīts par eks
portspējīgu un konkurētspējīgu
novadu, kurā ir spēcīgi attīstīta
apstrādes rūpniecība un lielākais
eksports ir ķīmijas un farmācijas
nozarē. Novada eksporta nozaru
struktūrā iezīmējas arī meža, trans
porta un kūdras ieguves nozares.
Novada lielākais uzņēmums –
AS “Olainfarm” – ir trešajā vietā

starp strauji augošajiem uzņē
mumiem ārpus Rīgas, kura valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu likme piecos gados au
gusi vairāk nekā par miljonu eiro.
Jaunajā ekonomiskajā novadu
kartē Olaines novads ir vienīgais
visā valstī, kura eksportspēja
balstās uz farmācijas nozari. Provi
zoriskajā pelnītspējas vērtējumā,
kurā izvērtēti 42 “jaunie” novadi,
kas būs pēc administratīvi teri
toriālās reformas spēkā stāšanās,

Olaines novads ieņem 1. vietu.
Novada eksporta ienākumu pie
augums 2019. gadā reālā izteiks
mē (ņemot vērā inflāciju) ir ap
tuveni 13%, un starp jaunajiem
novadiem Olaines novads ierin
dots augstajā 3. vietā.
Priecājamies par Olaines novada
uzņēmumu veiksmīgu uzņēmēj
darbību 2019. gadā un vēlam
ikvienam uzņēmējam veiksmīgi
pārvarēt ārkārtējās situācijas ra
dītas sekas 2020. gadā.

Reģionu ekonomika
Šādi izskatās jauno novadu pelnītspēja

Aptuvens vērtējums par aptverto uzņēmumu algu fondu uz iedzTvotāju (VSAOI *3.53) topošajās
pašvaldībās, izņemot Mārupi, 2019. gads, EUR
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Intervija: pieredze, hobiji, vērtības

Dārzi, kas iedvesmo

Dārznieces Valentīna Kušnere un Dzintra Freimane-Ozoliņa stāsta par to,
ar ko jārēķinās, strādājot dārzā.

O

laines novadam augot un
attīstoties, paplašinās arī
jaunie ciemati un pamazām
veidojas jauna mūsu novada ai
nava. Pieredzējušās dārznieces
Valentīna Kušnere un Dzintra
Freimane-Ozoliņa stāsta par
to, kas būtu jāņem vērā jaunas
zemes īpašniekam, sākot veidot
pašam savu dārzu. Viņas savos
dārzos daudzu gadu laikā ir ie
guldījušas milzīgu enerģiju un
lielu mīlestību. Tie ir arī augstu
novērtēti – pie viņām viesojies
TV raidījums “Mans zaļais dārzs”,
abi dārzi ir guvuši atzinību
žurnāla “Dārza Pasaule” kon
kursā un apskatīti žurnāla “Ievas
Dārzs” publikācijās.

Ja runājam par pašu sākuma
posmu dārza veidošanā – vai
jums uzreiz jau bija skaidrs,
kādam tam ir jāizskatās?

pievienot ko jaunu. Ja runā par
dārza pirmsākumiem – pašas
pirmās puķes manā dārzā bija
īrisi. Viena šķirne – zemie īrisi – ir
palikusi līdz pat šim laikam. Vēl
no tiem laikiem ir saglabājušās,
piemēram, čīkstenes, miķelītes,
rudbekijas un citas.
Dz. Freimane-Ozoliņa. Dārzs
mani ir aizrāvis kopš jaunības,
bet tad nebija iespējas mācīties
dārzkopību. Audzināju bērnus,
lai izdzīvotu, strādāju vairākos
darbos. Agrāk dzīvoju Babītē,
bet kopš 2003. gada – Medem
ciemā. Ar to laiku pamazām sā
kās mana dārza attīstība. Arī man
bija jāsāk ar tā saucamās “pārti

Valentīna Kušnere
pabeidzu Bulduru dārzkopības
profesionālo skolu. Tad gan vēl
nebija tāda doma, ka strādāšu
par dārznieci, tas bija tikai sa
vam priekam.
Vēlāk tā kļuva par profesiju?
Dz. Freimane-Ozoliņa. Jā, de
viņus gadus nostrādāju vienā
lielā dārzā Medemciemā. Lasu
arī lekcijas, ļoti daudziem esmu
devusi padomu, ko un kā labāk
darīt dārzā.
Bulduru skola pavēra Jums
jaunu pasauli vai nostiprināja
jau zināmo?
Dz. Freimane-Ozoliņa. Ņemot
vērā, ka šī tēma mani interesēja,
pašmācības ceļā, lasot žurnālus
un literatūru, par puķēm jau
zināju ļoti daudz. Bet kopumā
Bulduru devums ir bijis milzīgs.
Tā ir lieliska skola!

Kā sākās jūsu gaitas dārzā?
V. Kušnere. 1985. gadā saņē
mām nelielu zemes gabaliņu
Misas upes krastā. Pirms tam tas
pamatā bija izmantots dārzeņu
audzēšanai. 90. gados piepir
kām klāt zemi no kaimiņiem, un
pamazām sākās dārza attīstība.
No tā laika “pārtikas program
mas” atlicis pavisam maz, viss
ir veltīts ziediem un košuma
augiem. Manā gadījumā runa
ir par jaukta tipa dārzu – augu
sortiments ar katru gadu ir pa
plašinājies, un, lai arī ar prātu
tu saproti, ka visu iestādīt ne
var, acis un rokas aizvien grib

kas programmas” pārveidoša
nu. Jo šī saimniecība bija tapusi
pamatā ar domu par dārzeņu
tirgošanu – bija divas milzīgas
siltumnīcas, gurķi auga līdz pat
mājas slieksnim, ar šūpolēm va
rēja iešūpoties tieši iekšā istabā.
Jaucām nost, tīrījām un kopām,
lai varētu sākt veidot savu dārzu.
Tiesa, atstājām tā saucamo dār
za “karkasu” – kokus, jo tie aug
ilgi. Cilvēki mēdz pieļaut lielu
kļūdu, jauniegūtā zemesgabalā
likvidējot visus kokus. Tas ir pa
matīgi jāapdomā.
Strādājot pati pie sava dārza, sa
pratu, ka gribu par dārza kopša
nu uzzināt vairāk, un 2006. gadā

V. Kušnere. Mana “skola” šajā
jomā sākās bērnībā, kad palīdzē
ju kopt un veidot dobes mam
mai. Jāņem vērā, ka katrā laikā
ir sava dārza mode, atšķirīgas
tendences. Piemēram, kādreiz
tik populārās regulārās, kvad
rātveida dobes, kas nu ir teju
izzudušas. Kā viena no vēlāka
laika tendencēm jāpiemin dārza
bonsai, kas nozīmē akcentkoku
un augu veidošanu. Tāpēc zinā
šanas jāpilnveido visu laiku, un
bez praktiskas pieredzes man
tie ir bijuši žurnāli un grāmatas.
Bet ziemās parasti apmeklēju
lekcijas. Abas ar Dzintru esam
“Dārza elpas” grupā, kas apvie
no dārzniekus un dārzu kopējus
visā Latvijā. Šādās domubiedru
tikšanās reizēs ir brīnišķīga
iespēja apskatīt citu cilvēku
paveikto un uzreiz dzirdēt par to
pieredzi, ko katrs ir ieguvis.

V. Kušnere. Jā, man bija diezgan
skaidrs redzējums, jo varu labi
vizualizēt to, kā dārzam konkrē
tajā vietā būtu jāizskatās. Man
īsti nepatīk tādas izteikti ģeo
metriskas, pareizas formas un
līnijas dārzā, tāpēc esmu apzi
nāti savu dārzu veidojusi līkumu
līkumos. Atceros, pašos pirmsā
kumos mans mērķis bija iespēju
robežās atdalīties no kaimiņiem,
jo patīk savā dārzā justies brīvi,
pašai savā telpā. Jau no paša
sākuma zināju, kādas puķes es
gribu, protams, ziedu sortimen
tā ir notikušas lielas pārmaiņas,
kas atspoguļojas arī manā dārzā.
Visas šīs lietas prasa plānošanu –
jāzina, kāda augsne būs piemē
rota, kāds mitrums vajadzīgs, cik
ļoti konkrētais augs mīl sauli. Tā
pēc dārznieks visu mūžu mācās
un viņa dārzs nekad nav gatavs.
Dz. Freimane-Ozoliņa. Man
bija līdzīgi kā Valentīnai, ka savu
pirmo puķudobi es gara acīm
saskatīju jau uzreiz. Ņemot vērā,
ka dārza fonā ir mežs, to vaja
dzēja ieplānot ainavā. Pirmie
soļi pēc augsnes sagatavoša
nas būtu dārza “karkasa” saga
tavošana – lielāki koki, krūmi,
norobežošanās no kaimiņiem,
kas ir īpaši aktuāli nelielā zemes
pleķītī. Protams, ja teritorija ir
liela, atšķiras arī plānošana, jo jā

Turpinājums 3. lpp.
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Ko jūs ieteiktu dārzniekiem
iesācējiem? Kuri augi
neprasa pārāk daudz laika un
enerģijas?

V. Kušnere. Ir jāsāk ar daudzga
dīgo nezāļu rūpīgu izravēšanu.
Un rūpīgi, tas nozīmē – izlasīt
laukā visas saknītes, izsijāt, zemi
uzrakt. Jāseko līdzi tam, lai laikus
paspējat izravēt jaunos nezāļu
dīgstus. Grūts darbs, bet vēlāk
atmaksāsies. Otrkārt, būtu jāsa
prot, ko vēlaties savā dārzā re
dzēt, un tas jau būs atspēriena
punkts plānošanā. Runājot par
augsni – ja zemesgabalā ir bi
jusi pļava, zeme būs atpūtusies
un gana laba. Vēlākos gados,
protams, tā jāmēslo. Ja runājam
par aizņemtu cilvēku, kuram būs

Dz. Freimane-Ozoliņa. Sāku
mā būtu jāsaprot arī tas, kāda
konkrētajā vietā ir augsne. Var
būt tur pārsvarā nav zemes,
bet baltā smilts, kas pilnībā
maina dārza plānošanas pieeju.

Ko jūs minētu kā sava dārza
lepnumu, un vai ir kāds dārzs,
ko jūs varat nosaukt par
paraugu?

ZĪVOTĀJ
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TĀSTI
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Dzintra Freimane-Ozoliņa

tis) – dārzā aug jau 30 šķirnes.
Mežvīteņi zied teju mēnesi, un
maz ir tādu puķu, kas zied tik
ilgi. Iesācējiem noteikti iesaku
palasīt par izvēlētajiem augiem,
to īpašībām, kā arī apskatīt, kā
tie izskatās dabā – to var izdarīt
jebkurā stādu audzētavā.

VADA I
NO

ņem vērā, ka dārzs un parks būs
jākopj – zāliens jāpļauj, dobes
jāravē, augi jākopj. Lielai terito
rijai būtu jāsāk ar žogu, jo citādi
visi stādījumi būs apgrauzti un
apēsti. Ir svarīgi saimniekam sa
prast, ko viņš šajā vietā gribētu
redzēt.

mazāk laika dārza kopšanai, pie
mēroti būs tā saucamie paklāj
veidīgie augi, kur kā vertikāls
akcents iederēsies kāds koks vai
skujenis. Neieteiktu sākt ar pā
rāk lielu apjomu – dārzs jāattīsta
pakāpeniski, jo domas par to,
kas patīk, laika gaitā mainīsies.

AINES
OL

Turpinājums no 2. lpp.

Vajadzētu saprast, cik augsti
ir gruntsūdeņi, jo, piemēram,
manā dārzā ir daudz skujeņu arī
tāpēc, ka tie labi uzņem mitru
mu.
Sākumā, lai izveidotu dārzam
fonu, uz kura izcelsies ziedi,
būtu jāstāda krūmveidīgie augi,
piemēram, fizokarpi, grimoņi.
Ilgi un skaisti ziedēs hortenzijas,
kas nav prasīgs augs. Arī bār
beles, spirejas. Savukārt mana
aizraušanās ir mežvīteņi (Clema-

V. Kušnere. Lepnums ir viss
dārzs kopumā, grūti ko atsevišķi
izcelt. Manā dārzā ir ļoti daudz
graudzāļu, kuru īstais uznāciens
būs augustā, septembrī. Kopu
mā gandrīz 60 šķirņu. Kad to vēl
nebija pārdošanā, gājām uz pļa
vu un rakām tās tur. Ja runā par
kādu īpašu dārzu, kas man ir pa
licis prātā kā sava veida paraugs,
es teiktu, ka tāds ir Ināras Aires
dārzs Salaspils novada “Kārļos”.

Dz. Freimane-Ozoliņa. Para
lēli tam, ka parādās jauni augi,
kādam citam šis klimats nenāk
par labu. Mana rūpe ir par sku
jeņiem, kuriem ziema ir ļoti va
jadzīga. Un otra lieta ir dažādi
jauna veida kaitēkļi, kuru apka
rošanai līdzekļu pieejamība ir
ierobežota. Piemēram, Spānijas
kailgliemeži, kas ir savairojušies,
ēd praktiski jebko un var noda
rīt būtisku kaitējumu dārzam.
Iedarbīgs līdzeklis pret tiem ir
Indijas skrējējpīle, kuras māga
spēj sagremot kailgliemezi. Cil
vēki iegādājas šos pīlēnus un
tur savos dārzos kā līdzekli pret
eksotisko gliemezi. Kaitēkļu ir
ļoti daudz, un cīņa ar tiem ir sava
veida cīņa ar vējdzirnavām – kat
ru dienu, no rīta līdz vakaram.

kur regulāri ir informācija par
Latvijas dārziem. Internetā ir
ļoti daudz informācijas, var sākt,
piemēram, ar domubiedru gru
pu “Dārza elpa”.

Laikā, kad vēl strādāju, mans
ikvakara rituāls bija visu augu
rūpīga apskate. Tikai pēc tam
vakariņas un viss pārējais.

Dz. Freimane-Ozoliņa. Jāpie
mīt milzīgam gribasspēkam un
pacietībai. Viss dzīvais, kas tev
ir apkārt, ir jāvērtē augstāk par
sevi pašu. Ja dārzs ir izkaltis un
ir jālaista, tad es nevis ēdu vai
dzeru pati, bet laistu dārzu. Jo
tā skaistā vide ir iepriecinoša,
bet arī prasīga. Par dārznieku
kā profesiju runājot – milzīga
priekšrocība un ieguvums ir, ka
bērni iemācās strādāt. Jau pie
minētā Bulduru vidusskola ir brī
nišķīga mācību iestāde, un esmu
pārliecināta, ka šī ir profesija,
kurā var gūt piepildījumu un arī
nopelnīt.

Ja kāds prāto ne tikai par
sava dārza attīstīšanu, bet
par profesionālu darbošanos
kā dārzniekam, kādam šim
cilvēkam ir jābūt, ar ko
jārēķinās?
V. Kušnere. Dārznieks ir gan
labsirdīgs, jo nevienam augam
viņš nedarīs pāri, gan arī maz
liet nežēlīgs, jo kroplīgs, slimīgs
augs būs jālikvidē. Šim cilvēkam
ir jāmīl darbs un zeme. Arī profe
sionālā ziņā, manuprāt, šī ir ļoti
perspektīva profesija.

Dz. Freimane-Ozoliņa. Jā,
mūsu dārzi ir krasi atšķirīgi – Va
lentīna vairāk ir puķu cilvēks, bet
man patīk ziedošie krūmi. Mans
redzējums ir, ka ienāku savā dār
zā kā meža pļavā. Tāpēc atšķiras
arī šie dārzi, kurus saucam par
paraugiem jeb iedvesmas vie
tām. Es par šādu vietu nosauktu
kokaudzētavas “Baltezers” pa
raugdārzu. Tas dārzs ir attīstījies
ļoti ilgā laikā, aptuveni 20 gadu
garumā, un tagad tas sasniedzis
tāda inteliģentā dārza briedumu.
Vai dārzā jūtat klimata
pārmaiņu izpausmes?
V. Kušnere. Jā, protams. Mani
izbrīnīja, ka, piemēram, Bueno
sairesas verbena, kas pie mums
ir viengadīgs augs, šogad man
uzdīga no jauna. Tātad klimats
tai ir bijis labvēlīgs.

Ko jūs ieteiktu kā labus
resursus, lai izglītotos un
gūtu iedvesmu?
V. Kušnere. Es ieteiktu iepazīt
pasaulē pazīstamā nīderlandie
šu dārznieka Pīta Audolfa (Piet
Oudolf) pieeju un paveikto. Var
gūt iedvesmu gan par atseviš
ķu augu izmantošanu, gan par
augu kombinācijām. Man tas
daudz ir devis, esmu pat pasū
tījusi atsevišķas viņa grāmatas.
Ziemā ieteiktu apmeklēt lekci
jas.
Dz. Freimane-Ozoliņa. Labs
resurss ir žurnāls “Ievas Dārzs”,

_______________________
Abus dārzus var apskatīt TV
raidījuma “Mans zaļais dārzs”
arhīvā.
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Attīstība

Attīstības projekti Olaines novadā
Olaines novada Sociālās aprūpes
centra ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana
Olaines novada pašvaldības būvvalde
2020. gada 5. jūnijā ir pieņēmusi
ekspluatācijā Olaines novada Sociālās
aprūpes ēkas energoefektivitātes
projekta ietvaros veiktos būvdarbus
Zeiferta ielā 8, Olainē.
2019. gadā tika uzsākta projekta
Nr. 4.2.2.0/17/I/087 “Olaines novada
Sociālās aprūpes centra ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana”
īstenošana, kuras rezultātā tika plānots
samazināt primārās enerģijas patēriņu
un Olaines novada pašvaldības
izdevumus par ēkas uzturēšanu,
sekmējot energoefektivitātes
paaugstināšanu un uzlabojot telpu
mikroklimatu.
Projekta ietvaros ir veikta ēkas
ārsienu siltumizolēšana, kas palielinās
energoefektivitāti un uzlabos pilsētvidi,
pamatu un jumta siltumizolēšana, kā

Velonovietnes un velosipēdu apkopes
staciju izveide Olaines novadā
Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis
Olaines novada pašvaldības
iesniegto projekta iesniegumu
Nr. 20-04-AL04-A019.2201-000001
“Velonovietnes un velosipēdu apkopes
staciju izveide Olaines novadā”.
Projekta mērķis ir veicināt veselīgu
dzīvesveidu un dažādot sabiedriskās
aktivitātes, uzstādot modernu
velonovietni un vairākas velosipēdu
apkopes stacijas. Īstenojot projektu,
tiks uzlabota velobraucējiem paredzētā
infrastruktūra, veicināta “velokustība”.
Projekta ietvaros paredzēts ierīkot
velonovietni un velosipēdu apkopes
staciju pie Olaines dzelzceļa stacijas
Stacijas ielā, kā arī velosipēdu apkopes
stacijas Zemgales ielā 36, Olainē, Meža
ielā 2b un Pionieru ielā Jaunolainē un
Medemciemā pie tuneļa.
Projekta attiecināmās izmaksas ir
15 000,00 eiro, tajā skaitā publiskais
finansējums 13 500,00 eiro apmērā.
Projektu plānots īstenot līdz 2021. gada
pavasarim.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Kopstrādes telpu izveide Olainē
Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis
nodibinājuma “Olaines novada

arī logu un ārdurvju nomaiņa, uzlabojot
ēkas mikroklimatu un nodrošinot
vienmērīgu temperatūru visās telpās.
Projekta kopējās izmaksas ir
427 952,80 eiro, no kuriem ERAF
finansējums ir 158 185,00 eiro, valsts
budžeta dotācija pašvaldībām –
37 852,54 eiro, pašvaldības
līdzfinansējums – 231 915,26 eiro.

Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi Olaines novada
iedzīvotājiem no 2017. gada
līdz 2023. gadam
Veselības veicināšanas projekts Olaines
novadā turpināsies līdz 2023. gada
nogalei. Olaines novada pašvaldība
2017. gadā uzsāka projekta “Veselības
veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Olaines novada iedzīvotājiem”
realizēšanu. Šo trīs gadu laikā ir
īstenotas vairāk nekā 1400 aktivitātes,
kuras kopumā apmeklējuši vairāk
nekā 10 000 apmeklētāju. Visiem
atkarībā no interesēm šajā periodā bija
iespēja apmeklēt dažādas tematiskās
lekcijas par atkarību profilaksi, garīgo
veselību, veselīgu uzturu, iesaistīties

uzņēmējdarbības atbalsta centrs”
iesniegto projekta iesniegumu
Nr. 20-04-AL04-A0192103-000004
“Kopstrādes telpu izveide Olainē”.
Projekta “Kopstrādes telpu izveide
Olainē” mērķis ir jaunu un inovatīvu
telpu izveide Olainē, kas paaugstinātu
iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicinātu
konkurētspēju un vietējās teritorijas
sociālekonomisko attīstību. Kopstrādes
telpu izveide ir jauns pakalpojums, kas
radīs iespēju jaunajiem un esošajiem
uzņēmumiem, nevalstiskajām
organizācijām un citiem interesentiem
tikties un strādāt, attīstot un īstenojot
savu darbību. Kopstrādes telpas
atradīsies Olaines Mežaparka teritorijā,
kas ir lieliska vieta tās novietojuma un
vides dēļ – novada un pilsētas centrs,
zaļa vide, ļoti ērta piekļūšana. Projekta
ietvaros plānots pielāgot esošās,
pašvaldībai piederošās ēkas Veselības
ielā 7 telpas, izveidojot modernas un
inovatīvas atvērtā tipa darba telpas,
kurās varēs darboties individuāli un
grupās.
Kopstrādes telpās tiks ierīkota
konferenču zāle ar modificējamām
sienām, lai pielāgotu dalībnieku
vajadzībām. Tiks izveidotas vairākas
darba vietas, kur interesenti varēs nākt
un strādāt, sanāksmju telpa, “klusā telpa”
telefonsarunām vai privātām sarunām,
kā arī relaksācijas vieta ar terasi, bērnu

izglītojošās nodarbībās par veselīga
ēdiena pagatavošanu, fizisko aktivitāšu
nozīmi, aktīvi piedalīties vingrošanas
nodarbībās, fitnesa festivālos, uzlabojot
savu fizisko veselību.
Projekta “Veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumi Olaines
novada iedzīvotājiem no 2017. gada līdz
2023. gadam” aktivitātes turpināsies –
paredzēti dažādi veselības veicināšanas
un profilakses pasākumi Olaines novada
iedzīvotājiem.

Šobrīd ir iesniegti projekta grozījumi,
un pēc to apstiprināšanas turpināsies
aktīva projekta īstenošana, nodrošinot
iedzīvotājiem iespēju bez maksas
apmeklēt dažādas nodarbības, lekcijas,
seminārus un citas aktivitātes veselības
veicināšanas jomā.

stūrītis un virtuve. Kopstrādes telpas būs
pakalpojums ar iespēju iznomāt telpu
vai vietu, lai īstenotu savus mērķus.
Kopstrādes telpas pakalpojumus varēs
izmantot ikviens interesents – jaunieši,
topošie un esošie uzņēmēji, nevalstiskās
organizācijas.
Projekta attiecināmās izmaksas ir
50 000,00 eiro, tajā skaitā publiskais
finansējums – 35 000,00 eiro.

pakalpojuma kvalitātes paaugstināšanai.
Tās izveide un izmantošana pašvaldībai
nodrošinās iespēju vienkāršā veidā
efektīvi un ilgtspējīgi plānot kapsētu
izmantošanu un apsaimniekošanu,
operatīvi sniegt iedzīvotājiem
interesējošu informāciju par kapsētās
veiktajiem apbedījumiem, brīvajām
apbedījumu vietām, slēgt līgumus par
kapsētas apbedījumu vietu piešķiršanu
u. c.
Iedzīvotājiem informācijas sistēmas
izveide nodrošinās iespēju publiski
pieejamā tīmekļa vietnē jebkurā sev
ērtā vietā, kur pieejams internets,
operatīvi atrast informāciju par dzimtas
piederīgo vai citu nozīmīgu cilvēku
apbedījumu vietām kapsētās, skaidru
un uzskatāmu informāciju par brīvajām
un pieejamajām apbedījumu vietām
kapsētās, kā arī precīzu informāciju par
kapsētās plānotajiem pasākumiem.
Kapsētu plāni būs pieejami izdrukai, kā
rezultātā tiks uzlabotas orientēšanās
iespējas kapsētās.
Olaines novada pašvaldība projekta
ietvaros 2020. gada aprīlī noslēdza
līgumu ar SIA “Cemety”, kas nodrošina
Olaines novada kapu digitalizāciju.
Plānots, ka darbi tiks paveikti līdz
2021. gada sākumam.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Kapu digitalizācija Olaines novadā
Latvijas lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam apakšpasākumā
“Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” Olaines novada pašvaldība
kopš 2020. gada marta īsteno projektu
“Kapu digitalizācija Olaines novadā”
Nr. 19-04-AL04-A019.2205-000002
(turpmāk – projekts). Projekta kopējās
izmaksas ir 16 927,90 eiro, no kurām
projekta attiecināmās izmaksas ir
10 984,33 eiro, projekta publiskais
finansējums ir 9 885,90 eiro.
Projekta mērķis ir sakārtot Olaines
novada kapsētu apsaimniekošanu un
uzlabot pakalpojuma pieejamību un
kvalitāti. Projekta īstenošanas rezultātā
tiks izveidota informācijas sistēma,
kuru izmantos kapu apsaimniekošanas

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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Noderīga informācija
Remontdarbi, kas ir jāsaskaņo
ar apsaimniekotāju

T

uvojoties vasarai, daudzi cilvēki plāno
remontēt dzīvokļus, īstenojot lielākas
vai mazākas pārmaiņas un uzlabojumus
savā dzīvesvietā. Neliels kosmētiskais re
monts ir tikai paša īpašnieka ziņā, taču,
vēloties nomainīt ne tikai tapetes un
griestu krāsu, bet arī kādu ūdens cauru
li vai radiatoru, par to obligāti jāinformē
mājas apsaimniekotājs, savukārt vērienī
gāki remontdarbi jāsaskaņo ar būvvaldi.
Proti, ja tiek veikts dzīvokļa remonts,
mainot telpu lietošanas veidu, telpu plā
nojumu, skarot nesošās un nenesošās
konstrukcijas, izmainot logu un durvju
ailes un skaņas izolāciju vai pārsegumus
starp stāviem, remontdarbu veikšana ir
jāsaskaņo būvvaldē.
Ja dzīvoklī tiek veikti remontdarbi, kas
neparedz iepriekšminētās iespējamās
izmaiņas, tad ir jāraksta iesniegums AS
“Olaines ūdens un siltums” (OŪS) par re
monta darbu veikšanu dzīvoklī, iesniegu
mā norādot remonta veikšanas laiku un
darbu uzskaitījumu.
Runājot par kopīpašuma komunikāci
jām – ūdeni, kanalizāciju, apkuri (attie
cībā uz apkuri – visu sistēmu, ieskaitot
radiatorus) –, īpašnieks nedrīkst neko
mainīt bez saskaņošanas ar OŪS. Ja ir vēl

Par zāles pļaušanu un
īpašuma sakopšanu
Sākoties siltajam laikam, īpaši aktuāls
kļūst jautājums par sava īpašuma terito
rijas sakopšanu un regulāru zāles pļauša
nu. Olaines novada pašvaldības policija
aicina nekustamā īpašuma tiesiskajiem
valdītājiem regulāri pļaut zāli īpašuma
teritorijā. Policija atgādina, ka ar zāles
pļaušanu vienu reizi vasaras periodā ir
nepietiekami. Zāli nepieciešams pļaut
galvenokārt divu iemeslu dēļ – sakopta
vide un ugunsdroša apkārtne. Atbildība
par iepriekšminēto prasību neievērošanu
noteikta pašvaldības saistošajos noteiku
mos Nr. 17 “Olaines novada teritorijas un
tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēša
nas noteikumi”.
Tāpat ikviens nekustamā īpašuma īpaš
nieks, valdītājs vai lietotājs, kā arī dzīvo
jamo māju apsaimniekotājs ir uzskatāms
par atkritumu radītāju novada teritorijā
un ir atbildīgs par radīto atkritumu ap
saimniekošanu, tostarp līguma noslēgša
nu ar atkritumu apsaimniekotāju. Olaines
novadā sadzīves atkritumu apsaimnieko
šanu īsteno pašvaldības uzņēmums AS
“Olaines ūdens un siltums”. Rūpēsimies
par savu īpašumu sakoptību!
Iedzīvotājus, kuriem vēl nav noslēgts lī
gums par sadzīves atkritumu izvešanu,
aicinām vienoties ar AS “Olaines ūdens
un siltums” par vēlamo līguma slēgšanas
laiku – sazināties var, zvanot pa tālruni
67964163 vai rakstot uz e-pasta adresi at
kritumi@ous.lv.

me mainīt radiatorus dzīvoklī, tad no OŪS
ir jāsaņem (jāpieprasa) tehniskie noteiku
mi (bezmaksas pakalpojums) un attiecī
gi saskaņā ar šiem noteikumiem, ņemot
vērā norādīto jaudu, norādīto principiālo
shēmu, drīkst mainīt radiatorus. Noteik
ti jāatceras secība, ka vispirms jānāk uz
OŪS, jāvienojas un tikai tad var pirkt ra
diatorus vai dvieļu žāvētājus.
Jāiegaumē, ka ūdens koplietošanas
stāvvadi ir visi stāvvadi līdz skaitītājam,
savukārt no skaitītāja jau ir dzīvokļa ro
beža. Dzīvokļa robežās kaut ko mainot,
saskaņot ar OŪS nevajag, bet, piemēram,
mainot dvieļu žāvētāju, jāatceras, ka tas ir
kopīpašums. Ar kanalizāciju – kā kurā vie
tā, bet principā kanalizācijas trejgabals ir
šī robeža. Ja dzīvoklī maina klozetpodu,
to var darīt bez saskaņošanas, izņemot
gadījumus, ja tiek būtiski mainīta klozet
poda atrašanās vieta.
Piemēram, ja bez saskaņošanas ir mai
nīti ūdens stāvvadi un tiek nopludināts
apakšējais kaimiņu dzīvoklis, kas ir apdro
šināts, tad apdrošinātājs zaudējumu pie
dziņu var vērst pret bezatbildīgo dzīvokļa
īpašnieku, kas pēc saviem ieskatiem un
nekvalitatīvi ir nomainījis stāvvadus.
AS “Olaines ūdens un siltums”

Uzmanīgi, latvānis!
Latvijā kopš pagājušā gadsimta 50. ga
diem no Kaukāza ievests un kā lopbarī
bas augs ticis kultivēts Sosnovska latvānis
(Heracleum sosnowsky). Vēlākos gados tā
“popularitāte” kritusies un izmantošana
lopbarībā izzudusi, tomēr Latvijas laukos
tas ir iedzīvojies. Sosnovska latvānis Lat
vijas augu valstī ir invazīva (ieceļojusi un
nevēlama) suga. Arī Olaines pagastā Sos
novska latvānis vietumis kupli sazēlis.
Šis leknais augs ar lielajām lapām un pla
šo čemurveida ziedkopu šobrīd ir bišu
mīlēts, bet ārkārtīgi bīstams cilvēkam.
Saskaroties ar cilvēka ādu, gaismas (UV
starojuma) ietekmē tas rada čūlojošus,
ilgi nedzīstošus ādas bojājumus un dziļas
brūces. Mazefektīva metode ir arī mazgāt
ar ūdeni vietu, kas nonākusi saskarē ar
latvāni. Augs iecienījis vietas, kur cilvēks
zemi sistemātiski neapstrādā un zāli ne
pļauj.
Lai cīnītos ar šo nežēlīgo ienācēju, iesa
kām savlaicīgi kopt īpašumus, izpļaut
ceļmalas un grāvmalas, neļaujot augam
nobriedināt un izplatīt sēklas. Veicot
pļaušanu, iesakām parūpēties par aizsar
gājošu apģērbu, apaviem un cimdiem,
noderēs sejas sargs un brilles.
Veidojot Jāņu nakts ziedu pušķus vai iz
vēloties vietu līgošanai dabā, atceramies
un ņemam vērā arī šo augu – ļaundari.
Nepinam to vainagos vai rotājumos, ne
nesam mājās. Nejauši sastaptu, lūdzam
neaizskart, lai nebojātu sev svētku prie
ku!

Olaines novada pašvaldības rīkotas

izsoles
Dārzkopības sabiedrībā “Tiltiņi” Nr. 193, Stīpnieki,
Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 018 0485,
0,0660 ha platībā (kadastra numurs 8080 018 0485).
Izsoles sākumcena – 2300,00 eiro. Izsoles solis – 100,00 eiro.
Drošības nauda – 230,00 eiro. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis –
individuālo dzīvojamo māju apbūve. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā
no izsoles dienas. Izsoles reģistrācijas maksa – 30,00 eiro.
Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2020. gada 6. augustā plkst. 12.00.
Izsole notiks 2020. gada 12. augustā plkst. 10.30 Olaines novada pašvaldības
telpās, 2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.
Dārzkopības sabiedrībā “Rīts” Nr. 383/384, Medemciems, Olaines pagasts,
Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 002 1031, 0,1315 ha platībā
(kadastra numurs 8080 002 1031).
Izsoles sākumcena – 9600,00 eiro. Izsoles solis – 100,00 eiro.
Drošības nauda – 960,00 eiro. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis –
individuālo dzīvojamo māju apbūve. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā
no izsoles dienas. Izsoles reģistrācijas maksa – 30,00 eiro.
Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2020. gada 6. augustā plkst. 12.00.
Izsole notiks 2020. gada 12. augustā plkst. 11.00 Olaines novada pašvaldības
telpās, 2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.
Dārzkopības sabiedrībā “Virši” Nr. 11, Virši, Olaines pagasts,
Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 002 0688, 0,0536 ha platībā
(kadastra numurs 8080 002 0688).
Izsoles sākumcena – 2500,00 eiro. Izsoles solis – 100,00 eiro.
Drošības nauda – 250,00 eiro. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis –
individuālo dzīvojamo māju apbūve. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā
no izsoles dienas. Izsoles reģistrācijas maksa – 30,00 eiro.
Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2020. gada 6. augustā plkst. 12.00.
Izsole notiks 2020. gada 12. augustā plkst. 11.30 Olaines novada pašvaldības
telpās, 2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.
Dārzkopības sabiedrībā “Lazdas” Nr. 2841, Jāņupe, Olaines pagasts,
Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 022 0695, 0,0556 ha platībā
(kadastra numurs 8080 022 0695).
Izsoles sākumcena – 2000,00 eiro. Izsoles solis – 100,00 eiro.
Drošības nauda – 200,00 eiro. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis –
individuālo dzīvojamo māju apbūve. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā
no izsoles dienas. Izsoles reģistrācijas maksa – 30,00 eiro.
Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2020. gada 6. augustā plkst. 12.00.
Izsole notiks 2020. gada 12. augustā plkst. 13.30 Olaines novada pašvaldības
telpās, 2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.
Atsavināt kustamo mantu – transportlīdzekli “VW Caddy”, valsts
reģistrācijas numurs IG4128 –, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena – 2200,00 eiro. Drošības nauda – 220,00 eiro.
Samaksas kārtība – divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Izsolāmās mantas
atrašanās vieta – Jelgavas ielā 32, Olainē, Olaines novadā. Izsolāmās mantas
apskates vieta un laiks – transportlīdzeklis apskatāms Jelgavas ielā 32, Olainē,
Olaines novadā, darba dienās apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Ervīnu
Siliņu (tālrunis 29190951).
Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2020. gada 16. jūlijā plkst. 12.00. Izsole
notiks 2020. gada 22. jūlijā plkst. 11.00 Olaines novada pašvaldības telpās,
2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā. Izsoles veids –
mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Plašāka informācija par izsoļu noteikumiem pēc 6. jūlija:
www.olaine.lv/izsoles.
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Pašvaldības domes sēdēs pieņemtie lēmumi (maijs, jūnija ārkārtas sēde)
Ar visiem domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties tīmekļvietnes www.olaine.lv sadaļā
"Pašvaldība" – "Dokumenti" – "Domes lēmumi" vai klātienē pašvaldībā.
• Piedalīties Latvijas lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam
apakšpasākuma 19.2. “Darbības
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas” un īstenot
projektu 2020/AL04/9/A019.22.01/4
“Velonovietnes un velosipēdu apkopes
staciju izveide Olaines novadā” ar
kopējām izmaksām 18 844,73 eiro,
no kurām attiecināmās izmaksas ir
15 000,00 eiro, no tām publiskais
finansējums ir 13 500 eiro, t. i., 90% no
kopējām attiecināmajām izmaksām,
un pašvaldības līdzfinansējums 1500
eiro no attiecināmajām izmaksām un
3844,73 eiro no neattiecināmajām
izmaksām.
• Apstiprināt grozījumus Olaines
novada attīstības programmā
2014.–2020. gadam.
• Uzsākt detālplānojuma izstrādi
nekustamā īpašuma “Volāni” (kadastra
Nr. 8080 011 0182) zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 8080 011 0182
un nekustamā īpašuma “Gremzdes”
(kadastra Nr. 8080 011 0151) zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu
8080 011 0151. Apstiprināt darba
uzdevumu detālplānojuma izstrādei.
• Pieņemt zināšanai AS “Olaines ūdens
un siltums” 2019. gada pārskatu par
periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz
2019. gada 31. decembrim. Noteikt, ka AS
“Olaines ūdens un siltums” 2019. gada
peļņa 348 765 eiro novirzāma:
-	 iepriekšējo perioda zaudējumu
segšanai – 23 871 eiro;
-	 sadzīves atkritumu apsaimniekošanai
(jaunu konteineru iegādei sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas
vajadzībām Olaines pilsētā un dalīto
atkritumu savākšanas laukuma
izbūvei) – 11 655 eiro;
-	 dzeramā ūdens ražošanas, piegādes
un notekūdeņu pieņemšanas un
attīrīšanas darbības uzlabošanai –
313 153 eiro.
• Pieņemt zināšanai SIA “Zeiferti”
2019. gada pārskatu par periodu no
2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada
31. decembrim.
• Piekrist AS “Olaines ūdens un
siltums”:
-	 projektēšanas un būvdarbu līguma
noslēgšanai ar personu apvienību SIA
“ĢL konsultants” un SIA “LVS Building”
līguma slēgšanai par projekta “Olaines
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
rekonstrukcijas darbu projekta 1. un
2. rekonstrukcijas darbu kārtai izstrāde
un rekonstrukcijas darbu 1. kārtas
izpilde” realizāciju par kopējo summu
1 500 747,25 eiro (bez PVN) ar plānoto
darbu izpildes termiņu 24 mēneši;
-	 līguma slēgšanai par projekta

realizācijai nepieciešamās aizdevuma
summas 1 500 000 eiro saņemšanu
ar plānoto aizdevuma izsniegšanas
termiņu 24 mēneši un plānoto
aizdevuma atmaksas termiņu 20 gadi
ar iepirkuma procedūras rezultātā
noteikto kredītiestādi.

• Apstiprināt nolikumu Nr. NOL2/2020
“Olaines pirmsskolas izglītības iestādes
“Ābelīte” nolikums”. Lēmums stājas
spēkā ar 2020. gada 1. septembri.

• Organizēt divus pasākumus – vasaras
nometnes: Olaines 1. vidusskolas
struktūrvienībā “Olaines sākumskola” –
nometni “Zaļās dienas”; Olaines
2. vidusskolā – ekonometni “Varavīksne”.
Apstiprināt pasākuma “Vasaras nometne
“Zaļās dienas””: norises vietu un laiku:
Olaines 1. vidusskolas struktūrvienība
“Olaines sākumskola” (Meža iela 2,
Jaunolaine) divās grupās – 1. grupa ar
plānoto dalībnieku skaitu 25 2020. gadā
no 29. jūnija līdz 3. jūlijam,
2. grupa ar plānoto dalībnieku skaitu 25
2020. gadā no 6. jūlija līdz 10. jūlijam;
nometnes vadītāju – Olaines
2. vidusskolas skolotāju Darju Saveļjevu;
kopējo pasākuma budžetu 8547 eiro
ar plānoto kopējo dalībnieku skaitu
divās grupās – 50; pasākuma izdevumu
kompensācijai dalības maksu no
viena dalībnieka – 35 eiro. Apstiprināt
pasākuma “Vasaras ekonometne
“Varavīksne””: norises vietu un laiku –
Olaines 2. vidusskola (Skolas iela 1,
Olaine) 2020. gadā no 25. jūnija līdz
8. jūlijam; nometnes vadītāju – Olaines
2. vidusskolas skolotāju Marinu
Senčurovu; kopējo pasākuma
budžetu 9997 eiro ar plānoto kopējo
dalībnieku skaitu – 60 (trīs grupas
ar 20 dalībniekiem katrā); pasākuma
izdevumu kompensācijai dalības
maksu no viena dalībnieka – 45 eiro.
Piešķirt 50% atlaidi no apstiprinātās
dalības maksas daudzbērnu ģimeņu
bērniem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta
Olaines novadā. Apmaksāt noteikto
50% atlaidi no p/a “Olaines Sociālais
dienests” budžeta līdzekļiem. Uzdot
izpilddirektora vietniecei K. Matuzonei
noslēgt līgumus, saistītus ar vasaras
nometņu pasākumiem, tai skaitā līgumus
ar vecākiem par dalību un pasākuma
dalības maksas nomaksu. Nometņu
vadītājām D. Saveļjevai un M. Senčurovai
iesniegt atskaites par nometņu norisi
un līdzekļu izlietojumu Finanšu un
grāmatvedības nodaļai līdz 2020. gada
30. jūlijam.

• Apbalvot Olaines 1. un 2. vidusskolas
12. klases absolventus, klases
audzinātājus un direktorus un Olaines
Mūzikas un mākslas skolas izglītības
programmu absolventus, viņu mācību
priekšmeta skolotājus un direktoru
ar grāmatām 15 eiro vērtībā (Olaines
1. vidusskolai – 465 eiro; Olaines
2. vidusskolai – 465 eiro; Olaines
Mūzikas un mākslas skolai – 540 eiro),
kurās ir pateicības ieraksti par
sekmīgiem izglītības un ārpusskolas
darba rezultātiem Olaines novada
pašvaldības izglītības iestādēs un
Olaines novadā. Apbalvot ar Pateicības
rakstu un piemiņas grāmatu 15 eiro
vērtībā katra Olaines 1. un 2. vidusskolas
12. klases absolventa, kura sekmes ir
labas un teicamas, vecākus (Olaines
1. vidusskolai – 75 eiro; Olaines
2. vidusskolai – 105 eiro).

• Izdarīt grozījumus Olaines novada
domes 2017. gada 24. maija sēdes
lēmumā “Par Olaines novada pašvaldības
sadarbību ar Mārupes novada domi
un Jūrmalas pilsētas pašvaldību, lai
nodrošinātu dalību grantu programmā
“(ie)dvesma” sadarbībā ar AS “SEB
banka”” (6. prot., 15. p.), izsakot lēmuma
1., 2. un 3. punktu šādā redakcijā:
-	 Apstiprināt Olaines novada
pašvaldības sadarbību ar Mārupes
novada domi, Jūrmalas pilsētas
pašvaldību, Ķekavas novada
pašvaldību, Siguldas novada
pašvaldību, Stopiņu novada
pašvaldību, lai nodrošinātu
pašvaldības dalību granta programmā
“(ie)dvesma” (pieejamais grantu
apjoms 2020. gadā EUR 70 000,
kas sastāv no šādiem grantiem: a/s
“SEB bankas” piešķirtais grants, kas

• Apstiprināt Olaines novada
pašvaldības 2019. gada finanšu pārskatu:
Olaines novada pašvaldības
2019. gada bilanci:
-	 bilances kopsumma 2019. gada
beigās – 65 894 452 eiro;
Olaines novada pašvaldības
2019. gada pārskatu par darbības
finansiālajiem rezultātiem:
-	 2019. gada izpildes rezultāts –
2 748 135 eiro;
Olaines novada pašvaldības
2019. gada pašu kapitāla izmaiņu
pārskatu:
-	 pašu kapitāls 2019. gada beigās –
57 267 543 eiro;
Olaines novada pašvaldības
2019. gada naudas plūsmas pārskatu:
-	 ieņēmumos – 25 892 413 eiro;
-	 izdevumos – 24 847 928 eiro;
-	 naudas līdzekļi 2019. gada beigās –
4 847 450 eiro;
Olaines novada pašvaldības
2019. gada finanšu pārskata
pielikumus:
-	 grāmatvedības uzskaites principu
aprakstu;
-	 gada pārskata sagatavošanas principu
aprakstu;
-	 finanšu instrumentu risku
pārvaldīšanas aprakstu;
-	 finanšu pārskata posteņu
strukturizēto skaidrojumu.
Iekļaut Olaines novada pašvaldības
2019. gada finanšu pārskatu Olaines
novada pašvaldības 2019. gada
konsolidētajā finanšu pārskatā.

pieejams komercdarbības veikšanai
Jūrmalas pilsētas, Mārupes novada,
Olaines novada, Ķekavas novada,
Siguldas novada, Stopiņu novada
administratīvajās teritorijās; Jūrmalas
pilsētas domes piešķirtais grants,
kas pieejams fiziskām personām vai
reģistrētiem uzņēmumiem, kuri veic
vai plāno veikt saimniecisko darbību
Jūrmalas pilsētas administratīvajā
teritorijā, – EUR 10 000; Mārupes
novada domes piešķirtais grants,
kas pieejams fiziskām personām vai
reģistrētiem uzņēmumiem, kuri veic
vai plāno veikt saimniecisko darbību
Mārupes novada administratīvajā
teritorijā, – EUR 10 000; Olaines
novada pašvaldības piešķirtais grants,
kas pieejams fiziskām personām vai
reģistrētiem uzņēmumiem, kuri veic
vai plāno veikt saimniecisko darbību
Olaines novada administratīvajā
teritorijā, – EUR 10 000; Ķekavas
novada pašvaldības piešķirtais grants,
kas pieejams fiziskām personām vai
reģistrētiem uzņēmumiem, kuri veic
vai plāno veikt saimniecisko darbību
Ķekavas novada administratīvajā
teritorijā, – EUR 10 000; Siguldas
novada pašvaldības piešķirtais grants,
kas pieejams fiziskām personām vai
reģistrētiem uzņēmumiem, kuri veic
vai plāno veikt saimniecisko darbību
Siguldas novada administratīvajā
teritorijā, – EUR 10 000; Stopiņu
novada pašvaldības piešķirtais grants,
kas pieejams fiziskām personām vai
reģistrētiem uzņēmumiem, kuri veic
vai plāno veikt saimniecisko darbību
Stopiņu novada administratīvajā
teritorijā, – EUR 10 000).
-	 Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt
sadarbības līgumu ar Mārupes novada
domi, Jūrmalas pilsētas pašvaldību,
Ķekavas novada pašvaldību, Siguldas
novada pašvaldību, Stopiņu novada
pašvaldību un AS “SEB banka”
par dalību grantu programmā
“(ie)dvesma”.
-	 Pilnvarot nodibinājumu “Olaines
novada uzņēmējdarbības atbalsta
centrs” pārstāvēt Olaines novada
pašvaldību sadarbības līguma saistību
izpildē un deleģēt darbam konkursa
komisijā tā direktori Edīti Alksni.
• Iznomāt SIA “Kafijas pasaule”
zemesgabala “Līdumu karjers” ar
kadastra apzīmējumu 8080 007 0069
daļu 2 m2 platībā karsto dzērienu
automāta uzstādīšanai līdz 2020. gada
30. oktobrim. Noteikt:
-	 lēmuma minētās zemesgabala
daļas nomas maksu mēnesī par
1 m2 4,00 eiro un likumā noteikto
pievienotās vērtības nodokli;
-	 strāvas pieslēgumu karsto dzērienu
automātam organizē SIA “Kafijas
pasaule”;
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-	 nomas laikā uzstādīt atkritumu urnu
un nodrošināt uz nomas zemes tīrību
un kārtību;
-	 pēc nomas līguma termiņa izbeigšanās
(2020. gada 30. oktobris) atbrīvot
nomas zemi no nomnieka mantām
(karsto dzērienu automāta un sadzīves
atkritumu urnas).
• Iznomāt SIA “Coffee Grand”
zemesgabala daļu 3 m2 platībā Zemgales
ielā 40, Olainē, blakus Olaines Mežaparka
bērnu rotaļu pilsētiņai, automātisko
tirdzniecības kiosku uzstādīšanai uz
laiku līdz 2023. gada 31. martam. Noteikt
šī lēmuma minētās zemesgabala daļas
nomas maksu mēnesī par 1 m2 5,33 eiro
un likumā noteikto pievienotās vērtības
nodokli.
• Piekrist atsavināt zemesgabalu
dārzkopības sabiedrībā (turpmāk – d/s)
“Plakanciema egles” Nr. 10, Vaivados,
0,0546 ha platībā (kadastra numurs
8080 016 0632) zemes nomniekam I. L.
Apstiprināt atsavināmā zemesgabala
pārdošanas cenu.
• Piekrist atsavināt par brīvu cenu
zemesgabalu d/s “Rīga” Nr. 57, Jāņupē,
0,0601 ha platībā (kadastra numurs
8080 020 0592) zemes nomniekam
A. L. Apstiprināt atsavināmā
zemesgabala pārdošanas cenu.
• Atsavināt publiskā izsolē pašvaldībai
piederošo zemesgabalu d/s:
-	 “Atlantika” Nr. 67, Jāņupē,
0,0559 ha platībā
(kadastra numurs 8080 020 0202);
-	 “Atlantika” Nr. 149, Jāņupē,
0,0611 ha platībā
(kadastra numurs 8080 020 0893);
-	 “Bērziņi” Nr. 69, Rājumos,
zemes vienības kadastra apzīmējums
8080 015 0494, 0,0619 ha platībā;
-	 “Celtnieks” Nr. 30, Stīpniekos,
zemes vienības kadastra apzīmējums
8080 018 0640, 0,0589 ha platībā
(adrese – Kurpnieku iela 2, Stīpnieki,
Olaines pag., Olaines nov.);
-	 “Jaunība” Nr. 110, Stīpniekos,
0,0614 ha platībā
(kadastra numurs 8080 018 0244);
-	 “Liepkalnes 1” Nr. 81, Jāņupē,
0,0620 ha platībā
(kadastra numurs 8080 020 0468);
-	 “Medņi” Nr. 106, Jāņupē,
0,0722 ha platībā
(kadastra numurs 8080 020 1150).
• Apstiprināt 2020. gada 12. maija
atsavināšanas izsoles protokolu:
-	 zemesgabalam d/s “Ostinieks” Nr. 116,
Stīpniekos, 0,0627 ha platībā
(kadastra numurs 8080 019 0267),
-	 zemesgabalam d/s “Rīga” Nr. 27,
Jāņupē, 0,0613 ha platībā
(kadastra numurs 8080 020 0564),
-	 dzīvoklim Jelgavas ielā 16-65, Olainē,

33,08 kv. m platībā
(kadastra numurs 8009 900 2537),
-	 dzīvoklim Zemgales ielā 8-41, Olainē,
31,40 kv. m platībā
(kadastra numurs 8009 900 0286).
• Piekrist, ka Krievijas Federācijas
pilsonis A. N. iegūst īpašumā zemi d/s
“Vaivadi” Nr. 172 ar kadastra apzīmējumu
8080 016 0560 0,0588 ha platībā, ar
zemes lietošanas mērķi – individuālo
dzīvojamo māju apbūve.
• Slēgt pirkuma līgumu par dzīvokļa
īpašuma Zeiferta ielā 14-31, Olainē
(kopējā platība 30,33 kv. m, un pie
dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma
domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas
un zemes – 3033/303993) atsavināšanu
dzīvokļa īrniecei H. P.
• Uzdot Finanšu un grāmatvedības
nodaļai izslēgt no pašvaldības bilances
(ar uzskaitē iekļauto bilances vērtību)
nekustamo īpašumu:
-	 zemesgabalu d/s “Plakanciema egles”
Nr. 46, Vaivados, 0,0606 ha platībā;
-	 zemesgabalu d/s “Vasara” Nr. 87,
Viršos, 0,0822 ha platībā;
-	 zemesgabalu d/s “Atlantika” Nr. 151,
Jāņupē, 0,0616 ha platībā;
-	 dzīvokli Skolas ielā 2-6, Olainē;
-	 zemesgabalu d/s “Komutators” Nr. 161,
Medemciemā, 0,0564 ha platībā;
-	 zemesgabalu d/s “Bitīte-2” Nr. 42,
Galiņos, 0,0614 ha platībā;
-	 zemesgabalu d/s “Liepas” Nr. 21,
Jāņupē, 0,0596 ha platībā.
• Izbeigt 2011. gada 30. jūnijā noslēgto
lauku apvidus zemes nomas līgumu
Nr. 372 par zemesgabala 0,0600 ha
platībā d/s “Lazdas” Nr. 2653, Jāņupē,
ar kadastra apzīmējumu 8080 022 0630
iznomāšanu E. S.

sastāvā ar zemes vienību un kopējo,
aptuveno platību 0,1290 ha. Piešķirt
vienotu plānoto adresi apvienotajai
zemes vienībai Virši Nr. 83, Virši, Olaines
pag., Olaines nov., LV-2127, mainot
iepriekš noteiktās adreses pierakstu.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi apvienotajai zemes vienībai –
individuālo dzīvojamo māju apbūve.
• Atļaut apvienot zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8080 002 0956 un
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8080 002 0957 viena nekustamā īpašuma
sastāvā ar vienu zemes vienību un kopējo,
aptuveno platību 0,1824 ha. Piešķirt
vienotu adresi apvienotajai zemes vienībai
Rīts 278, Medemciems, Olaines pag.,
Olaines nov., LV-2127, mainot iepriekš
noteiktās adreses pierakstu. Noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
apvienotajai zemes vienībai – individuālo
dzīvojamo māju apbūve.
• Piešķirt vietu ar 2020. gada
1. septembri pirmsskolas skolotājas
I. J. bērnam K. J. Olaines pirmsskolas
izglītības iestādē “Magonīte” vispārējās
pirmsskolas izglītības programmas
apguvei uz laiku – uz bērna vecāka I. J.
darba tiesisko attiecību nodibināšanas
laiku Olaines pirmsskolas izglītības
iestādē “Magonīte”.
• Piešķirt vietu ar 2020. gada
1. septembri pirmsskolas skolotājas
K. L. K. bērnam G. K. Olaines pirmsskolas
izglītības iestādē “Magonīte” vispārējās
pirmsskolas izglītības programmas
apguvei uz laiku – uz bērna vecāka
K. L. K. darba tiesisko attiecību

nodibināšanas laiku Olaines pirmsskolas
izglītības iestādē “Magonīte”.
• Apstiprināt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma Rīts
Nr. 175/176/195/196/197 zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8080 002 0912.
• Izīrēt A. D. dzīvokli Stacijas ielā 32-41,
Olainē (vienistabas dzīvoklis (3. stāvs),
kopējā platība 42,60 kv. m, dzīvojamā
platība 17,90 kv. m) uz nenoteiktu laiku
bez tiesībām iegūt īpašumā. Uzdot
izpilddirektoram organizēt dzīvoklī
Stacijas ielā 32-41, Olainē, nepieciešamos
kapitālā remonta darbus (logu nomaiņu,
santehnikas nomaiņu, dzīvokļa ārdurvju
un dzīvojamo telpu durvju maiņu, ja
ārdurvis vai dzīvojamo telpu durvis ir
bojātas, dzīvokļa elektroinstalācijas
maiņu, grīdas seguma uzlikšanu, ja tā
ir bojāta un nav derīga ekspluatācijai).
Uzdot AS “Olaines ūdens un siltums” un
A. D. noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu
par dzīvokļa Stacijas ielā 32-41, Olainē,
lietošanu pēc remonta darbu veikšanas.
Uzdot Īpašuma un juridiskās nodaļas
vadītājai izslēgt A. D. no pašvaldības
dzīvokļu jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības pirmās kārtas
reģistra.
• Ierādīt G. M. vietu sociālajā istabā
Zemgales ielā 31, Olainē, uz sešiem
mēnešiem. Uzdot Olaines novada
p/a “Olaines Sociālais dienests”
apmaksāt sešus mēnešus 100% īres
maksu un 100% siltumenerģiju G. M.
par sociālās istabas Zemgales ielā 31,
Olainē, lietošanu no sociālās palīdzības
pabalstiem paredzētajiem līdzekļiem.

• Izbeigt 2014. gada 20. jūnijā noslēgto
lauku apvidus zemes nomas līgumu
Nr. 679 par zemesgabala 0,1315 ha
platībā d/s “Rīts” Nr. 383/384
(Medemciems, Olaines pagasts,
Olaines novads) ar kadastra apzīmējumu
8080 002 1031 iznomāšanu A. A.
• Atļaut apvienot zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8080 021 0037 un
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8080 021 0857 viena nekustamā īpašuma
sastāvā ar zemes vienību un kopējo,
aptuveno platību 0,1261 ha. Piešķirt
vienotu adresi apvienotajai zemes
vienībai Ceriņi M 119, Jāņupe, Olaines
pag., Olaines nov., LV-2127, mainot
iepriekš noteiktās adreses pierakstu.
Dzēst adresi “Ceriņi M 120”, Jāņupe,
Olaines pag., Olaines nov., LV-2127.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi apvienotajai zemes vienībai –
individuālo dzīvojamo māju apbūve.
• Atļaut apvienot zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8080 002 2127 un
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8080 002 0751 viena nekustamā īpašuma

E-adrese fiziskām personām –
vienota un droša saziņa ar valsti
Daudzas valsts un pašvaldību iestādes turpinās sniegt pakalpojumus
attālināti, tādēļ atgādinām, ka, sākot ar 2019. gadu, Latvijas iedzīvotājiem
un uzņēmējiem ir iespēja izmantot mūsdienīgu un ērtu rīku saziņai ar
valsts iestādēm, proti, e-adresi, kas pieejama valsts pārvaldes pakalpojumu
portālā “Latvija.lv”.
E-adrese iedzīvotājiem un uzņēmējiem rada iespēju visu saziņu ar valsts
un pašvaldību iestādēm turpmāk veikt elektroniski un vienuviet – savā
e-adresē.
E-adrese nodrošina mūsdienīgu un drošu cilvēku saziņu ar valsti, tā kalpo
arī kā vienota saziņas platforma visām valsts iestādēm. Izveidojot e-adresi,
lietotājs saņems visas tās ziņas no valsts un pašvaldību iestādēm, kuras
agrāk tika sūtītas pa pastu uz deklarēto adresi.
E-adresi ir izstrādājusi Valsts reģionālās attīstības aģentūra sadarbībā ar
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
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Noderīga informācija
Olaines Vēstures un mākslas
muzejs atvērts apmeklētājiem

O

laines Vēstures un mākslas muzejs jau no 19. maija ir
atvērts apmeklētājiem un piedāvā aplūkot pastāvīgās
ekspozīcijas – “Olaines novada vēsture no 17. gs. līdz 1939. gadam”,
“Olaines Kūdras fabrikas attīstības vēsture”, rūpnīcu ekspozīcija
“Laboratorija”, “Pilsētas vēsture”, “Rumpēteris. Māksla. Istaba” –, kā
arī mainīgās mākslas izstādes: līdz 11. jūlijam Olaines Mūzikas un
mākslas skolas izstāde; no 15. jūlija līdz 15. augustam Kates Jansones
personālizstāde; no 19. augusta līdz 19. septembrim kūdras tēmai
veltīta izstāde “Purva pārvērtības” (autori Atis Luguzs, Edgars
Ameriks u. c.).
Visu vasaras periodu iespējams apmeklēt muzeju gan individuāli,
gan ar iepriekš pieteiktām ekskursiju grupām (zvanot pa tālruni
20172030 vai rakstot uz muzejs@olaine.lv). Muzejā laipni sagaidīs
tūrisma informācijas konsultants, kurš pastāstīs gan par muzeju un
tajā esošajām ekspozīcijām, gan citām iespējām kvalitatīvi atpūsties
Olaines novadā.
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Mīļi sveicu vasaras
saulgriežos, jūnija jubilārus!

JŪLIJS

Siltu, saulainu un
priecīgu vasaras viduci!

Kāds būs Tavs
Olaines stāsts?

2020. gada maijā laulību
noslēguši 2 pāri, bet zelta
kāzu jubileju atzīmēja 1 pāris.

www.olainesrogainings.lv

Sveicam mūsu jaunās un
stiprās ģimenes!

Distances

BĒRNU
PASTAIGA

2H

4H

6H

MTB

3H
Piedāvā

Starta vieta
Olaines Mežaparka estrādē
Veselības iela 7

Tāpat muzejs, ievērojot valstī un pašvaldībā noteiktos piesardzības
pasākumus, organizēs ikgadējās ekskursijas pa novadu, kā arī laikā
no 1. līdz 10. jūlijam Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā
tiks organizēta arheoloģiskā izpēte, kurā ar iepriekšēju pieteikšanos
varēs piedalīties jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Papildu
informācija par visām aktualitātēm pieejama vietnē
www.olainesmuzejs.lv un pilsētā izvietotajās afišās.
Aicinām apmeklēt Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutu
Jelgavas ielā 5, kur šajā vasarā notiks būvniecības darbi (zemnīcas
un laipas izbūve) projekta “Latvian–Estonian Common Military
Heritage Tourism Product” ietvaros.
Muzeja darbalaiks: otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un
piektdienās plkst. 12.00–18.00, sestdienās plkst. 12.00–16.00.
Pirmdienās un svētdienās muzejs ir slēgts.

Pievienojaties!

“BĒRNU SPORTIŅŠ”

Vispārējas fiziskās sagatavotības treniņi bērniem
no 5 līdz 11 gadu vecumam
“BĒRNU SPORTIŅŠ” ir vispārējas fiziskās sagatavotības treniņi bērniem,
kuros tiek attīstīts ātrums, veiklība, lokanība,
kustību reakcijas ātrums un spēks. Tiek izmantots dažāds inventārs –
līdzsvara platformas, barjeras, bumbas u.c., lai nodarbības
padarītu intensīvas un tajā pašā laikā aizraujošas.

OLAINĒ

Peldbaseina zāle, Stadiona ielā 2

PIRMDIENĀS 17:00 / TEŠDIENĀS 16:00
Projekts NR. 9.2.4.2./16/1/062 “Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi Olaines novada iedzīvotājiem
no 2017.gada līdz 2019.gadam.

20. jūn

11. jūl

25. jūl

Rīga

Olaine

Valmiera

SKRĒJIENS

O-RUN
Organizē

2020. gada maijā piedzimuši
11 puisīši un 10 meitenītes.

NOVADA DOME

Rogaininga seriāls

PILSĒTAS
LEĢENDAS

5. sep

19. sep

7. nov

Rīga

Madona

Rīga

Ir brīži, kad laiks tiek mērīts
nevis dienās vai stundās,
bet sirdspukstos.

Vecākiem piedāvā
mācību programmu “Ceļvedis,
audzinot pusaudzi”

N

o 10. augusta Olaines novada pašvaldības aģentūra “Olaines
Sociālais dienests” piedāvā 12–16 gadus vecu pusaudžu
vecākiem mācību programmu “Ceļvedis, audzinot pusaudzi”.
Programma ietver 10 tēmas: ievads programmā; pusaudžu un
vecāku tiesības, pienākumi un atbildība; vecāku un pusaudžu
savstarpējās attiecības un komunikācija; veselīgs dzīvesveids;
pusaudžu seksualitāte; pusaudžu sociālās prasmes; emociju
pašregulācija; disciplinēšana; dzīves prasmes; rūpes par sevi.
Dalība nodarbībās ir bez maksas.
Nodarbības notiks Olaines Sociālā dienesta telpās – Zemgales
ielā 33, Olainē, 1. stāva zālē. Grupu vada sociālā darbiniece darbam
ar ģimenēm un bērniem Linda Spinga. Tēmas papildina cita citu, un
līdz ar to ir nepieciešams apmeklēt visas nodarbības.
Nodarbību sākums plkst. 16.00, nodarbības ilgums ir 2,5–3 stundas.
Nodarbību norises datumi: 10., 17., 31. augustā, 7., 14., 21.,
28. septembrī, 5., 12., 19. oktobrī. Pieteikšanās pie Atbalsta
nodaļas darbam ar ģimenēm ar bērniem vadītājas Solvitas Degles,
zvanot pa tālr. 22023169 vai rakstot uz e-pasta adresi
solvita.degle@soc.olaine.lv līdz 3. augustam.

Saņem "Olaines domes vēstis"
pa pastu
Ja vēlaties saņemt "Olaines domes vēstis" savā pastkastītē,
tad piesakieties pakalpojuma saņemšanai.
Pieteikuma forma pieejama www.olaine.lv un klātienē uz
vietas pašvaldībā (Zemgales ielā 33, Olainē), Jaunolaines
bibliotēkā (Meža ielā 2, Jaunolainē) un Gaismu bibliotēkā
(Gaismas ielā 1-1, Stūnīšos).
Izdevuma numuri elektroniskā formātā atrodami
www.olaine.lv.

Olaines novada pašvaldības informatīvais izdevums "Olaines domes vēstis". Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža 5000. Bezmaksas.
Iespiests: "Poligrāfijas grupa Mūkusala". Foto: Miervaldis Šteinbergs un Olaines novada pašvaldības foto arhīvs.
Ieteikumus un komentārus sūtiet uz e-pasta adresi pasts@olaine.lv vai zvaniet uz tālr. 27838129.

2020. gada maijā
mūžībā aizgājuši
(uzvārds, vārds,
dzimšanas datums)
Paeglītis Jānis – 06.07.1940.
Rogovska Regīna – 08.04.1939.
Jencis Viesturs – 10.05.1965.
Ozols Imants – 10.06.1939.
Jegorovs Staņislavs – 11.08.1949.
Kozlovska Janina – 11.11.1941.
Šumelova Nataļja – 11.12.1959.
Kalniņš Jānis – 14.09.1949.
Dubrovska Janina – 15.01.1935.
Artjomova Tatjana – 15.10.1950.
Pētersons Jānis – 19.01.1943.
Beida Marija – 19.11.1930.
Kuzņecovs Aleksandrs –
20.06.1946.
Ļebedjko Ilona – 21.01.1965.
Striguns Ronalds – 22.10.1985.
Minajeva Ļubova – 24.11.1936.
Agejeva Rimma – 26.05.1935.
Dorontjevs Pjotrs – 07.10.1937.
Lejniece Arta Irisa – 17.04.1941.
Tikhomirova Nina – 19.01.1932.
Plešs Vilnis – 14.09.1947.
Izsakām līdzjūtību
piederīgajiem.
Informācija sagatavota saskaņā
ar Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes Rīgas 1. nodaļas 2020. gada
14. jūnijā sniegtajiem datiem.

